
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

Про затвердження плану заходів 

до Дня молоді 
 

Відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 року №323/94 

“Про День молоді”, міської програми “Молодь. Бережани” на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням сесії Бережанської міської ради від 21 грудня 2020 року 

№39, з метою відзначення Дня молоді в місті Бережани: 

 

1. Затвердити «План молодіжних та спортивних  заходів до Дня молоді 27 

червня 2021 року» (додається). 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання «Плану підготовки 

по проведенню заходів молодіжних та спортивних  заходів до Дня молоді 27 

червня 2021 року», згідно додатку. 

3. Відповідальність за виконання даного розпорядження  покласти на 

заступника міського голови Бабича В.М та керівників структурних підрозділів 

Бережанської міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                     Ростислав БОРТНИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 червня 2021 року                      м. Бережани                                № 157 -р 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від ____________№ _______ 

 

 

 

Молодіжні та спортивні заходи до Дня молоді 

в м. Бережани  27 червня 2021 року 

 

 
№ Назва заходу Дата та місце 

проведення 

 

Відповідальні Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня 

І Відкриття Дня молоді. 

Нагородження грамотами та 

подарунками обдаровану 

молодь.   

Молодіжно-розважальне 

свято  "Квітуй у пісні й добрих 

справах, чарівна молодість 

моя" 

13.30. год Площа 

Ринок 

Відділ освіти, 

молоді і 

спорту 

Бережанської 

міської ради, 

ЦДЮТ 

Кулакова О.І. 

 

ІІ Майстер-класи: 

 

1. «Виготовлення рухомої 

іграшки»  

2. Аквагрим  

3. Мехенді(розпис хною) 

4. Виготовлення     

ароматичного саше" 

5. Виставка декоративних 

птахів  

 

6. Майстер клас по 

випіканню піци   

«  Піца  у  Біленького» 

 

 

15.00 год  

біля входу 

Ратушу 

 

 

 

 

 

 

9.30 год 

кафе «La Familia» 

 

 

Цокало М.Г. 

Кулакова О.І. 

Бай Л.Г.,  

Бич М.П. 

Паславський І. А. 

 

Приватний 

підприємець, 

депутат 

міської ради 

Біленький С. 

Б. 

 

 



ІІІ Спортивно-молодіжні 

заходи: 

 

1. ІІ Всеукраїнський 

турнір з настільного 

тенісу «Стара 

Фортеця» 

 

 

2. Молодіжний 

велопробіг 

 

 

3. Органік-клуб «Ersag» 

запрошує на майстер-

клас «Екологія 

свідомості» 

4. Банси 

 

5. Мультфільми для дітей 

та молоді 

6. Фізкультурно-

оздоровча руханка 

 

 

 

7. Акція «Молодь - за 

здоровий спосіб 

життя»: 

 

 

 

 

8. Флешмоб «Молодь за 

єдину Україну» 

 

9. Тренінг  «Ази 

Фінансової 

грамотності» 

 

10. Благодійна ярмарка для 

збору коштів 

Статкевичу Ігорчику 

 

 

 

 

11.00 год на базі 

Бережанської 

ЗОШ 

І – ІІІ ступенів №3 

14.00 год старт 

площа Ринок 

 

14.00 год музей 

ім. Б. Лепкого 

 

15.30 год площа 

Ринок 

15.30-17.00 год  

Ратуша 

15.45 год 

Алея від 

Універмагу 

до ринку 

 

15.00 год 

Площа Ринок 

 

 

 

 

20.00 год 

Площа Ринок 

 

19.30год  музей 

Книги 

 

 

протягом дня 

27червня 2021 

року 

 

 

 

ДЮСШ  

Дуда В.П. 

 

 

 

 

Шпирук О.С. 

 

Органік-клуб 

«Ersag» 

 

ЦДЮТ 

Різник.О.В. 

ГО «Рідне місто» 

 

Щербата М. І.  

Копаниця 

Л.П. 

 

 

Служба у 

справах дітей, 

ювенальна 

превенція ВП 

1  

 

Служба у 

справах дітей  

 

Михайло та 

Олена 

Боднарчук, 

 

ГО"Рідне місто" 

 

IV Випускний вечір «Свято тих, 

хто змінює світ» 

17.00– 20.00 год 

площа Ринок 

Відділ освіти   

молоді та 

спорту 

Бережанської 

міської ради 

3,00 

V «Молодіжна дискотека»(ігри, 

конкурси, розваги,  Ді-джей 

 

з  21.00 до 23.00 

год 

Служба у 

справах дітей,  

ГО 

« KAIROS » 

10,00 

  



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від ___________   № _________ 

 

План 

підготовки по проведенню молодіжних та спортивних заходів до 

Дня молоді в 

м. Бережани 27 червня 2021 року 
№ Назва заходу Відповідальні 

1.  Інформація про заходи в ЗМІ та на 

офіційний сайт територіальної 

громади міста 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради, Бережанська міська рада 

2.  Підготовка сценарію проведення 

молодіжно-розважального свята 

"Квітуй у пісні й добрих справах, 

чарівна молодість моя" 

ЦДЮТ 

3.  Підключення музичного та світлового 

обладнання до мережі міста 

КП «Господар,  Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради 

4.  Благоустрій на площі  КП «Господар»  

5.  Встановлення контейнерів для сміття 

та біотуалетів 

КП «Добробут», КП «Господар» 

6.  Підняття Державного прапору України КП «Добробут»  Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради 

7.  Розміщення розважальних 

майданчиків для організації 

відпочинку та розваг 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

ГО « KAIROS », КП «Господар» 

8.  Монтаж сценічного, музичного та 

світлового обладнання для проведення 

молодіжно-розважального свята “Ми - 

молодь України” та “Молодіжна 

дискотека” 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради, Відділ освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради 

ГО « KAIROS » 

9.  Охорона музичної, світлової 

апаратури та концертної сцени 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

10.  Охорона громадського порядку та 

безпеку дорожнього руху 

Бережанський відділ поліції ГУ поліції 

України в Тернопільській обл. 

11.  Перекриття перехрестя вулиць  Бережанський відділ поліції ГУ поліції 

України в Тернопільській обл. 

12.  Благоустрій території після 

проведення молодіжно-

розважального свята “Ми - молодь 

України” та “Молодіжна дискотека” 

КП «Господар» 

13.  Інформація про проведені заходи до 

Дня молоді в ЗМІ та на офіційний сайт 

територіальної громади міста 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради, Бережанська міська рада 

 

Секретар міської ради                                                    Ірина ЗАГНІЙНА 

  


